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IDENTIFIKA ČNÁ KARTA  ZA ROK 2013 
1 NÁZOV ORGANIZÁCIE Kultúrne centrum Údolia Bodvy a 

Rudohoria  
2 Sídlo  Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou 
3 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia 
4 Celkový počet zamestnancov 

- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci (metodik,     
  knihovník...) 
- ostatní zamestnanci 
- pracujúci dôchodcovia    

 
                      8 / 7 
 
 
- 7 
- 1 
- 1 

5 Priemerná mzda zamestnancov 
 

2011 2012 2013 
 529 601 551 

 

6 Počet spravovaných objektov 1 
7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2013) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

 
31 
22 
39 884,35 

8 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2011 2012 2013 
75 418,00 75 448,00 73 264,04 
44 801,30 55 573,05 55 418,31 

 

9 Transfer od zriaďovateľa  
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 
94 352,00 89 467,00 88 798,00 
0 0 0 

 

10 Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové  
 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 
0 0 0 
7 069,93 13 777,10 5 509,53 
11 079,00 18 171,00 39.884,35 

 

11 Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 
111 791,30 131 014,79 128 068,39 
0 0 0 

 

12 Náklady na činnosť:  
152 664,68 163 296,12 164 534,98 

 

13 Hospodárenie 
- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 
152 664,68 163 296,12 164 534,98 
154 702,21 159 903,49 165 297,52 
2 037,53 -3 392,63 762,54 

 

14 Návštevnosť  
- Platená: 
- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 
účastníkov na aktivitách organizácie) 

 
4 030 10 760 4114 
7 730 3 173 18034 

 

15 Základné knižničné ukazovatele 
- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 

 
   
   
   

 

 
 



A. Úvod – všeobecná charakteristika organizácie 
 

Zriadenie, vznik a zmena organizácie Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (
Kultúrne centrum) zriadilo Zastupite
523/2008 ku dňu 1. januáru 2009. Kultúrne centrum je reálnym nástupcom Hvezdárne 
Medzev. Od 1.1. 2013 je Kultúrne centrum rozpo
Kultúrne centrum ako osvetové zariadenie vy
Bodvy a Rudohoria. Vzhľadom na národnostné zloženie obyvate
vykonáva osvetovú činnosť s dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej kultúry v súlade so 
zákonom o osvetovej činnosti. Sú
plní úlohy najmä v oblasti astronómie a príbuzných vied.
Hlavné úlohy Kultúrneho centra

• Tradičná ľudová kultúra a
• Hvezdáreň a planetárium

• Výtvarníctvo, remeselníctvo a
 

Pozitívne faktory : 
• nárast počtu organizovan

• vybudovanie planetária vo hvezdárne, 
• práca s remeselníkmi regiónu 
• Projekty 

o  domáce projekty z
o zahraničné projekty z

• Návštevnosť v organizácii
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všeobecná charakteristika organizácie  

Zriadenie, vznik a zmena organizácie Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (
Kultúrne centrum) zriadilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením 

u 1. januáru 2009. Kultúrne centrum je reálnym nástupcom Hvezdárne 
Od 1.1. 2013 je Kultúrne centrum rozpočtovou organizáciou KSK.

Kultúrne centrum ako osvetové zariadenie vykonáva svoju činnosť na území 35
ľadom na národnostné zloženie obyvateľstva v týchto obciach 
ť s dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej kultúry v súlade so 

innosti. Súčasťou kultúrneho centra je Hvezdáreň
plní úlohy najmä v oblasti astronómie a príbuzných vied. 

Kultúrneho centra: 

udová kultúra a osvetová činnosť: 
a planetárium 

Výtvarníctvo, remeselníctvo a fotografia 

 
Pozitívne a negatívne faktory 

 

tu organizovaných a spoluorganizovaných akcií, 

vybudovanie planetária vo hvezdárne,  
remeselníkmi regiónu  

domáce projekty z MK SR, ÚV SR, Terra Incognita 
né projekty z Maďarskej republiky z nadácii NKA a

organizácii od roku 2009 

2009 2010 2011 2012 2013

návštevnosť 5638 6989 11760 13933 22148
 

2 3 4 5

 

Zriadenie, vznik a zmena organizácie Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (ďalej len 
stvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 

u 1. januáru 2009. Kultúrne centrum je reálnym nástupcom Hvezdárne 
tovou organizáciou KSK. 

 na území 35 obcí Údolia 
ľstva v týchto obciach 

 s dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej kultúry v súlade so 
ou kultúrneho centra je Hvezdáreň v Medzeve, ktorá 

a BGA zrt. 

2013 

22148 
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Negatívne faktory:  
• zníženie rozpočtu na činnosť  
• prechod organizácie z príspevkovej organizácie na rozpočtovú a z toho vyplývajúce 

problémy  
• odmeňovanie pracovníkov Kultúrneho centra, ako motivácia zamestnancov zo strany 

štatutára. 
 

Čiastkové ciele a plány Kultúrneho centra 
 

Cesty troch kráľov – ako produkt cestovného ruchu mikroregiónov Údolia Bodvy a Rudohoria 
 

Údolie Bodvy a Rudohoria z pohľadu cestovného ruchu 
Pre mikroregióny Údolia Bodvy a Rudohoria je charakteristická ich rôznorodosť a zachovanie 
vidieckeho rázu územia. Tento prvok rôznorodosti sa prejavuje vo viacerých oblastiach. 
Jednak ide o geomorfologickú pestrosť, pričom v mikroregióne sa nachádzajú nížiny 
s pahorkatinovým povrchom až po krasové planiny, tiesňavy, škrapy a jaskyne. Do 
severozápadnej časti územia zasahuje Národný park Slovenský Kras, ktorý je biosférickou 
rezerváciou svetového významu. Doterajší cestovný ruch územia sa sústreďuje predovšetkým 
do tejto oblasti.  
Na území mikroregiónov žije 5 rôznych národností: slovenská, maďarská, rómska, rusínska 
a nemecká. Každá z týchto národností má špecifickú kultúru so svojimi typickými črtami.  Na 
danom území existujú múzeá, v ktorých návštevník môže vidieť určité segmenty z histórie 
týchto národností. ( Vínne múzeum v Moldave nad Bodvou, Etnografické múzeum v Moldave 
nad Bodvou, Hámre, Múzeum rodiny Schusterovej, Prehliadka nemeckých krojov v Dome 
stretávania Karpatsko-nemeckého spolku, Dom remesiel vo Veľkej Ide......).  
Na území mikroregiónov Údolia Bodvy a Rudohoria sa nachádzajú aj ďalšie lokality 
zaujímavé pre návštevníkov: Jasovský kláštorný komplex Premonštrátov s barokovým 
kostolom a historickou cirkevnou knižnicou, Jasovská jaskyňa, Ekokostol sv. Ladislava, 
bažantnica , Kaštieľ vo Veľkej Ide, Aleja Kráľov v Čečejovciach a množstvo kostolov... 
V mikroregiónoch existujú aj ubytovacie aj stravovacie zariadenia. Tieto zariadenia sú však 
orientované na náhodných hostí. Mikroregión poskytuje možnosti aj pre ekoturistiku, 
agroturistiku, cykloturistiku a jazdectvo, ale tieto možnosti nie sú dostatočne využité.  
Na území Údolia Bodvy je zachovalá tradícia vinárstva spojená so Szepsi Laczkó Mátém, 
s historickou vínnou cestou a rozsiahlym pivničným systémom na skladovanie vína, 
množstvom vínnych pivníc a výrobcov vína.  
 
Tematické cesty ako produkt cestovného ruchu 
Rôznorodosť územia má vysoký potenciál, ktorý je využiteľný v oblasti cestovného ruchu.  
Jednotlivé atraktivity sú však pomerne rozptýlené a preto je potrebné z hľadiska cestovného 
ruchu použiť určitý integračný prvok, ktorý ich previaže do tematických ciest. 
Jednotlivé tematické cesty je však potrebné obohatiť o nový a veľmi dôležitý segment a tým 
je zážitok. Už dávno nie je doba, keď turista chce svoj voľný čas tráviť návštevami kostolov 
a múzeí. Takýmto novým segmentom, ktorý obohatí atraktivity územia môžu byť tradičné 
remeslá a folklór.   
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Avšak aj tradičnú ľudovú kultúru, remeslá a zvyky musíme záujemcom predviesť vo svojej 
atraktívnej podobe ako tvorivé dielne, ochutnávky tradičnej gastronómie, pečenie v peci, 
ukážky zabíjačiek, pravidelné festivaly a ukážky tradičných zvykov. Tradičné ľudové remeslá 
môžu byť zároveň zdrojom suvenírov. Kombináciou tradičných atraktivít s ľudovou kultúrou 
a folklórom sa dajú zostaviť komplexné balíčky, ktoré ponúkajú viacdňové pobyty. Zapojenie 
ľudovej kultúry do cestovného ruchu zároveň vytvára program pre turistov v prípade 
nepriaznivého počasia a čiastočne môže preklenúť aj sezónnosť cestovného ruchu. 
V mikroregióne Údolia Bodvy a Rudohoria navrhujeme zostavenie troch turistických 
tematických ciest a to: 
 

1. Cesta Sv. Ladislava (na Železnej ceste ) 
K Sv. Ladislavovi sa viaže aj povesť o prameni, ktorý sa nachádza nad obcou Debraď, 
v blízkosti Ekokostola. 

Trasa:  Štós, Medzev, Šugov, Jasov, Debraď, Moldava nad Bodvou 
 

2. Cesta Mateja Korvína ( na Gotickej ceste ) 
Matej Korvín ostal v povedomí obyvateľov ako spravodlivý kráľ. 

Trasa: Veľká Ida, Perín, Buzica, Čečejovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou 
 

3. Cesta Bela IV ( na Vínnej ceste) 
K Belovi IV sa viaže povesť, že ho Hrhovčania zachránili po prehranej bitke pri rieke 
Slaná . 

Trasa: Hrhov, Dvorníky - Včeláre,  Zádiel, Turňa nad Bodvou, Drienovec, Moldava nad 
Bodvou 
 
K dosiahnutiu jednotlivých tematických ciest je potrebné vypracovať konkrétne turistické 
balíčky. Rozvoj cestovného ruchu so zapojením tradičnej ľudovej kultúry predpokladá 
podporu tradičných kultúrnych podujatí, zlepšenie vybavenia remeselných dielní, ktoré 
väčšinou spravujú občianske združenia, tlač propagačných materiálov a reklamu. 
Nevyhnutnosťou je zapojenie podnikateľskej sféry územia. Na týchto cieľoch so 
zamestnancami Kultúrneho centra systematicky pracujeme. 
 
 MA Michal Kupec 
 Riaditeľ KCÚBaR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

B. Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch 
odbornej činnosti 

 

I. Hlavná činnosť   
 

1. Kultúrno-výchovná činnosť 
 

- Hudobný tábor – (15.-20.7.2013) Krásnohorská Dlhá Lúka. Päťdňový tábor 
zameraný na vyučovanie autentickej ľudovej hudby pre deti a mádež. 

- Stretnutie s policajtmi – (7.10.2013) Moldava nad Bodvou. Interaktívna ukážka 
práce policajného zboru, služobnej kinológie a hipologie pre študentov strednej 
odbornej školy. 

- Mimoriadna hudobná výchova – (29.10.2013)  Turňa nad Bodvou, Buzica. Koncert 
ľudovej hudby Szikes a ukážka ľudových nástrojov spojená s interaktívnou 
prednáškou pre deti ZŠ. 

- Mimoriadna hudobná výchova – (14. 11. 2013) Moldava nad Bodvou 
Koncert ľudovej hudby a ukážka ľudových nástrojov spojená s interaktívnou 
prednáškou pre deti špeciálnej ZŠ. 

- Metodika folklóru (16.11.2013), Veľká Ida - organizovaním školení sme zapájali 
vedúcich folklórnych súborov, pedagógov a záujemcov o folklór. Záujemcovia sa 
 bližšie oboznámili s novými metódami odovzdávania tradičnej ľudovej kultúry v 
oblasti folklóru. 

- Kompetencie v detskom folklóre (22.11.2013), Buzica - cieľom bolo oboznámiť 
vedúcich detských folklórnych súborov s novými možnosťami výučby ľudových 
tancov z pedagogického a psychologického hľadiska tradičných ľudových tancov. 

- Tvorivé dielne pre deti ZŠ (celý rok) ÚBaR 
Tvorivé dielne pre študentov základný škôl v Údolí Bodvy a Rudohoria 

 
2. Tradičná ľudová kultúra 

a. Folklór – hudba, spev, tanec 

 
- Krojový ples – (28.1.2013) Moldava nad Bodvou. Prioritou Krojového plesu je 

oživenie tradičných fašiangových zvykov a zachovanie starodávnych krojov, aby sa 
nestratili v zabudnutí minulosti a dokázalo sa, že kroj je možné nosiť, v rámci rôznych 
slávností a podujatí, bez hanby aj v súčasnosti.  

- Ľudové kroje z oblasti Hortobágy – (28.1.2013)  prezentácia tradičných ľudových 
krojov. 

- Vínny festival – (27.4.2013) čárda u Veresa Dvorníky. Festival tradičnej ľudovej 
kultúry spojený s ochutnávkou vín a gastronomických špecialít. 

- XXXIV . Čerehátsky mládežnícky festival – (1.- 2. 6. 2013) Buzica. Prehliadka 
detských folklórnych súborov. 
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- Stredoveký festival pre skvelú náladu – (28.6.2013). Moldava nad Bodvou Podpora, 
zachovanie a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt. Vytvorením pestrej ponuky 
aktivít upútať pozornosť na zabudnuté tradície, zvyky a remeslá. 

- VI. Ilosvai festival  (6.7.2013), Veľká Ida - cieľom podujatia bolo prezentovanie 
tradičnej ľudovej kultúry a v rámci podujatia prezentácia programu Terra Incognita – 
železná, vínna a gotická cesta. Účastníci podujatia mali možnosť vidieť folklórne 
vystúpenia pozvaných domácich a zahraničných folklórnych súborov a tanečný dom 
pre deti. V rámci podujatia boli ukážky zabudnutých tradičných receptov, ukážky 
ľudových remesiel (kováčstvo, hrnčiarstvo, čipkárstvo, drotárstvo, košikárstvo, 
medovníkov, atď.) a remeselnícky jarmok.  

- VI. Detský folklórny tábor Ilosvai  (15.-20.7.2013), Krásnohorská Dlhá Lúka  V 
detskom tábore sa deti venovali výučbe tradičných ľudových tancov a tradičných 
remesiel. Súčasťou tábora bolo aj akčné maliarstvo výtvarníka. 

- Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria – (24.8.2013). Prepájanie kultúry 
národov a národností žijúcich v regióne. Prezentovanie tradičnej ľudovej kultúry 
v rôznych podobách a tým oboznámiť širokú verejnosť o dôležitosti zachovania tejto 
kultúry pre ďalšie generácie. 

- Cantus Versus – (26.11.2013) Moldava nad Bodvou. Popularizácia hudobného štýlu 
spievaných básní so zapojením mladých hudobníkov, výtvarníkov a recitátorov. 

- Hejehuja  (celý rok 2013), Moldava nad Bodvou – ukážka a výučba ľudových tancov 
pre deti a dospelých a tvorivé remeselnícke dielne pre deti. 

- Detské ľudové hry, Údolia Bodvy a Rudohoria, - cieľom výskumu je dokumentácia 
menšinových detských hier nášho regiónu a vydanie zborníka.  
 
 

b. Ľudové remeslá 
 

- Zabudnuté remeslá (9.- 10. 11., 16.- 17. 11., 23.- 24. 11. 2013), Krásnohorská Dlhá 
Lúka prezentácia a výučba tradičného zabudnutého remesla, formou prednášok, 
výstavy a ukážkou remesla. Témami tvorivých dielní boli : drevorezbárstvo, šúpolie 
a paličkovaná čipka.  

 
3. ZUČ, festivaly 

 
- Dni Moldavy a Večery kráľov – (28.- 30. 6. 2013) Moldava nad Bodvou, Hrhov, 

Jasov, Debraď. Symbolické stretnutie troch Kráľov v rámci trojdňového festivalu. 
- Medzinárodná výstava psov Dog-fest (6.- 7. 7. 2013), Veľká Ida - prehliadky sa 

zúčastnili rôzne druhy plemien psov.  V rámci podujatia boli ukážky tradičných 
remesiel. 

- Maratónsky vláčik Košice – Turňa nad Bodvou – (5. 10. 2013) Turňa nad Bodvou. 
Oslava 90-teho výročia prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru spojená 
s bohatým kultúrnym programom 
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4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 

- Medzevský drak na vlakovej stanici (29. 6. 2013) Medzev 
Ochotnícke divadlo Vyšný Medzev pripravilo predstavenie o Medzevskom drakovi pri 
príchode historického vláčika. 

- LitFest – (22. 11. 2013) Košice Voľná literárna dielňa súčasnej maďarskej 
národnostnej tvorby, netradičný literárny večierok spojený s multikultúrnym  
festivalom s podujatím 45.Kazinczyho dni v Košiciach. 

- Hľadajme hviezdy s Mikulášom (6. 12. 2013) Vyšný Medzev 
Recitácia, spev, hra na chudobný nástroj, tanec – deti deťom, darčeky od Mikuláša. 

 
5. Foto, film 

 
- Prierez – (22. 3. 2013- 15. 4. 2013) Moldava nad Bodvou. Výstava umeleckých prác 

vytvorených na podujatiach organizovaných v roku 2012 – Turniansky letný plenér, 
Kalvária, Detský tábor - akčné maliarstvo, LitFest. Video a priestorové inštalácie ku 
výstavám. 
 

6. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

- Dni mesta Medzev – (13.- 14. 7. 2013) výstavy miestnych neprofesionálnych 
umelcov 

- II. Výtvarne leto Údolia Bodvy  (28. 07. 2013 - 8. 8. 2013) Turňa nad Bodvou 
     Kultúrne centrum spolu s Občianskym Združením Pála Fecsóa  - Turňa nad 
Bodvou organizoval dvanásťdňovú tvorivú dielňu pre profesionálnych výtvarníkov:  
II. Výtvarne leto Údolia Bodvy. Program  sa skončil vernisážou výstavy v Infocentre 
Turňa  nad Bodvou.  

- Výstava v Tabačke Kulturfabrik  – (15. 8. 2013 - 25. 8. 2013) Košice Výstava 
výtvarných prác  II. Výtvarne leto Údolia Bodvy 2013 a vlastná performancovaná  
literárna tvorba Miklósa Forgácsa. 

- Salón – (jún – november) ÚBaR. Výtvarná súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov 
Údolia Bodvy a Rudohoria. 

- Zrkadlo umenia – (november), Čečejovce, Moldava nad Bodvou. Výstavy zamerané 
na výtvarníctvo a fotografiu. 

- Kalvária  – 14. 12. 2013 Čečejovce  
Občianske združenie Pála Fecsóa spolu s KCÚBaR organizovala jednodňovú výstavu 
súčasného výtvarného umenia Kalvária II v kaštieli Čečejovciach. 
 

7. Menšinová kultúra 
 

- Mladí prieskumníci  (26.- 30. 8. 2013) Údolia Bodvy a Rudohoria, Denný letný tábor 
pre účastníkov maďarskej národnostnej menšiny, so zameraním na astronómiu a na 
príbuzné prírodné vedy. 

- Detské ľudové hry, Údolia Bodvy a Rudohoria, - cieľom výskumu je dokumentácia 
menšinových detských hier nášho regiónu a vydanie zborníka 
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8. Pracovisko Hvezdáreň so sídlom v Medzeve 

 
- Hvezdáreň v Medzeve je jediným zariadením svojho druhu v okrese Košice-okolie.  

Hlavnou odbornou činnosťou sú prezentácie, prednášky, fotografovanie úkazov na 
oblohe,  priame pozorovania dennej a nočnej oblohy vo svojich priestoroch aj mimo 
pracoviska hvezdárne prenosnými ďalekohľadmi. Spolupracuje s hvezdárňami na 
Slovensku a v zahraničí, organizuje regionálne kolá celoslovenských súťaží 
vyhlasovaných SÚH Hurbanovo a spolupracuje na organizovaní krajských kôl. 

- Prednášková miestnosť má kapacitu 80 miest, je ozdobená planetárnym parkom. 
Planetárium má kapacitu 20 miest. 

- Priestor hvezdárne je celoročne vyzdobený výrobkami neprofesionálnych ľudových 
umelcov, výtvarnými prácami detí zo škôl v obciach ÚBaR,  bezplatné návštevy 
odborných astronomických výstav sa stretli s veľkým záujmom rôznych vekový 
skupín návštevníkov. 

- Tradičnými sa stali DOD, osvedčilo sa nám spájanie rôznych podujatí v rovnakom 
čase, čím sa využije celý priestor budovy hvezdárne. 

- Počas prehliadky objektu hvezdárne boli prezentovaný projekty Terra Incognita 
a Tašíkovo. 

- Plní úlohy miestneho infocentra a tým rozvíja cestovný ruch. 
- Je príjemcom kultúrnych poukazov, čo je  pre školy veľmi výhodné. 
- V roku 2013 hvezdáreň navštívili 4203 návštevníkov z 22 krajín sveta. 
- Zvýšilo sa počet medzinárodných aktivít. 

 
 

8.1. Návštevnosť hvezdárne 
 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Návštevnosť 443 715 471 3129 4203 

suma 79,2 125 133,7 528,7 551,8 

Kult. poukazy 0 319 181 828 1222 

 
 

8.2. Odborná činnosť 
 

- Hurá, opäť do školy (september – október 2013) Hvezdáreň v Medzeve 
Netradičná hodina fyziky, zameraná na astrofyziku a na základné javy. 

- Prednášky a prezentácie v odbore astronómia pre MŠ, ZŠ, SŠ, verejnosť 
a priame pozorovania dennej a nočnej oblohy s odborným komentárom (celý rok) 
Hvezdáreň v Medzeve - Odborné prednášky v slovenskom, maďarskom a anglickom 
jazyku. 

- Prezentácie v planetáriu (od 29. 8. 2013) Hvezdáreň v Medzeve - Nová možnosť pre 
návštevníkov aj v prípade nepriaznivého počasia. 

 
 



- Odborné výstavy v spolupráci s
(celý rok) Hvezdáreň v
Odborné výstavy pod názvami: Vesmírne po
človek prilákali do hvezdárne ve

- Vyhodnotenie odborných výstav pod
Spolu: 717 návštevníkov
 

kategória 

Dospelí 
Žiaci ZŠ - 1. stupeň 
Žiaci ZŠ – 2. stupeň 
Gymnázium 
Deti – predškolský vek 

 

 
 

II.  Regionálna činnos
 

a. Metodická činnos
 

- Čo vieš o hviezdach 
ročníka celoslovenskej

- Vesmír očami deti (5
ročníka celoslovenskej výtvarnej sú

- Staň sa ilustrátorom II. 
literárno-výtvarná súťaž so zameraním na 

- Staň sa požiarnikom II. 
prevencii pred požiarmi, spolupráca s
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spolupráci s Regionálnym centrom mládeže Košice
ň v Medzeve 

Odborné výstavy pod názvami: Vesmírne počasie, Prví vo vesmíre, Automaty vs 
lovek prilákali do hvezdárne veľký počet návštevníkov – inovatívna aktivita.

 
Vyhodnotenie odborných výstav podľa vekovej štruktúry návštevnosti

717 návštevníkov 

počet 

410 
134 
84 
20 

 69 

činnosť 

innosť 

 (22. 3. 2013) Hvezdáreň v Medzeve - Regionálne kolo 23. 
níka celoslovenskej vedomostnej súťaže. 

(5. 4. 2013) Hvezdáreň v Medzeve  - Regionálne kolo XXVIII. 
níka celoslovenskej výtvarnej súťaže. 

 sa ilustrátorom II. (26. 4. 2013) Medzev - Vo Hvezdárni v 
ťaž so zameraním na čítanie s porozumením. 

 sa požiarnikom II. (10. 5. 2013) Hvezdáreň v Medzeve - 
prevencii pred požiarmi, spolupráca s DHZ Medzev a s OV DPO Košice 

Žiaci ZŠ - 1. 
stupeň

Žiaci ZŠ – 2. 
stupeň
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predškolský 

vek
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inovatívna aktivita. 
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19 < 
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Regionálne kolo 23. 

Regionálne kolo XXVIII. 

 Medzeve sa konala 

 Výtvarná súťaž ku 
OV DPO Košice - okolie. 

Deti –
predškolský 

vek
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- Metodika folklóru  
- Kompetencie v detskom folklóre  
- Zabudnuté remeslá 

 
b. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
Kultúrne centrá, Občianske združenia: Ilosvai, OZ Pála Fecsóa, Pro Tornensis, Rovás, 
Drobnochovatelia, Motola, Lukostrelecký oddiel a iné, obecné a mestské úrady v našej 
pôsobnosti, miestne organizácie Csemadok-u, OV Csemadok, RCM Košice, MOVeo, 
Ochotnícke divadlo Vyšný Medzev, ZUŠ Medzev a Moldava nad Bodvou, DHZ 
Medzev, Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou a základné školy 
fungujúce v našej pôsobnosti. 

 
 

III.  Programy a projekty 
 
a. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných                   

aktivitách a podujatiach 
 

- Výstava akademického maliara Emila Lajosa Kovácsa (Sedmohradsko), spojené 
so spomienkovou slávnosťou na maďarskú revolúciu 1848 – 49   
(16. 03. 2013) Peder - Pri spomienkovej slávnosti na maďarskú revolúciu 1848 – 49 sa 
v obci Peder sa dňa 16. 03. 2013 konala výstava akademického maliara Emila Lajosa 
Kovácsa zo Szatmárnémeti (Sedmohradsko). Olejové maľby autora boli inšpirované  
folklórnymi elementmi Údolia Bodvy a okolia. Cieľom podujatia bolo spojiť históriu 
folklóru a umenie, ale aj upozornenie na zabudnutú gotickú architektúru. 
Oboznámenie verejnosti  s dôležitými hodnotami, ktoré majú spojiť maďarskú 
národnosť za hranicami dnešného väčšinového národa v spojitosti histórií a umení. Na 
podujatí sa zúčastnili prominenti okolitých obci SR aj MR, bola prítomná aj  generálna 
konzulka MR Czimbalmosné Molnár Éva. Výstava trvala do 22.04.2013 bola 
prezentovaním zabudnutej cesty gotickej. 

- Stretnutie Charty Európskych vidieckych sídiel (5.- 6. 4. 2013) Medzev 
Vo Hvezdárne v Medzeve boli účastníci z jedenástich krajín EU, odborná prednáška 
v anglickom jazyku. 

- Všetci pod jednou oblohou (23.- 29. 8. 2013) Hvezdáreň v Medzeve 
Medzinárodný projekt, mládežníci z piatich krajín EU. Otvorenie planetária 
a planetárneho parku. 

- XII. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov (07.12.2012) Janík 
Cieľom bolo prezentovať dôležitosť uchovávania tradičných kultúrnych hodnôt, 
oboznámiť verejnosť s  tradičnými remeslami, oživiť zvyky našich predkov. 
 

 
 



12 
 

 
b. Realizácia projektov 

 
- Zabudnuté remeslá - MK SR 
- Kompetencie v detskom folklóre - MK SR 
- Metodika folklóru - MK SR 
- Detské ľudové hry - ÚV SR 
- Tradičná hudobná hodina - BGA (HU) 
- Hejehuja – NKA (HU) 
- Mladí prieskumníci – ÚV SR 
- Cantus Versus – MK SR 
- Hudobný tábor - ÚV SR 
- Vínko naše východniarske - EHMK-TI 
- Lucie pre šťastie - EHMK-TI 
- Maratónsky vláčik - EHMK-TI 
- Salón - MK SR 
- Historický vláčik - EHMK-TI 
- Moldavské dni a večera Kráľov - EHMK-TI 
- Stretnutie betlehemských Pastierov - MK SR 
- II. Výtvarné leto Údolia Bodvy - ÚV SR 
- Stredoveký festival pre skvelú náladu - ÚV SR 
- LITFEST - ÚV SR 
- Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria - ÚV SR 
- VI. festival folklórneho súboru Ilosvai - EHMK-TI 
- Zrkadlo umenia - ÚV SR 
 

 
c. Účasť na projekte Terra Incognita   
 

- VI. Festival FS Ilosvai 
- Lucie pre šťastie 
- Vínko naše východňarske 
- Maratónsky vláčik 
- Historický vláčik 
- Večery kráľov 

 
Vínko naše východňarske – (26.7  -  27.7. 2013)Košice, Budejovická hospoda 
Cieľom podujatia bolo podpora vinárov z Východu a priblíženie programu Terra 
Incognita širokému spektru našich a zahraničných turistov a propagácia vínnej cesty. 
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IV.  Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov 

 
 

Aktivity Kultúrneho centra v roku 2013 vo veľkej miere naplnili stratégiu rozvoja kultúry 
Košického samosprávneho kraja. Hlavné smerovanie programov a aktivít bolo v naplnení 
požiadaviek tradičnej ľudovej kultúry obyvateľov v oboch mikroregiónov Údolia Bodvy 
a Rudohoria. Projekty a iné programové aktivity organizované zamestnancami Kultúrneho 
centra boli organizované na základe naplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo strategických 
dokumentov kultúry Košického samosprávneho kraja so zameraním na prezentovanie 
projektu Terra Incognita, na spoluprácu v rámci EHMK a v projekte Tašíkovo. 
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Strategický cieľ 2: Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež za účelom 
zvýšenia ich kultúrneho povedomia a systematického zapojenia do iniciatív v oblasti kultúry 
 

Špecifický cieľ Opatrenie Aktivity 

2.Vytvoriť nové, 
optimalizovať 

využívanie 
existujúcich 
priestorov 

jednotlivých zariadení 
pre inovatívne 

iniciatívy a účely 
podpory kultúrnych 

zariadení 

1.1. Zaviesť zážitkové formy 
vzdelávania do vyučovania 
predmetov v oblasti kultúry 

Astronomické prednášky na 
stredných, základných a 

materských školách Výstava 
výtvarných prác - Vesmír 

očami detí, Čo vieš o 
hviezdach, Mladí prieskumníci   
Odborné astronomické výstavy, 

planetárium 
1.2. Posilniť zložku kultúry v 

ostatných vyučovacích predmetoch 
Tanečná tvorivá dielňa pre ZŠ 

1.3. Vytvárať podmienky zo strany 
zriaďovateľa pre komunikáciu 
učiteľov a aktívnych umelcov 

Tvorivé dielne pre vedúcich 
folklórnych súborov, 

Kompetencie v detskom 
folklóre 

1.4. Zvýšiť počet organizovaných 
kultúrnych podujatí na školách 

Tvorivé dielne pre ZŠ 

1.5. Podporiť tvorbu kultúrnych 
programov umeleckých stredných 
škôl, SŠ a ich prezentáciu pre iné 
školy (napr. formou výchovných 

koncertov) 

Mimoriadna chudobná výchova 

 
Strategický cieľ 3: Rozvinúť stagnujúci región - zvýšiť zamestnanosť obyvateľstva v 

službách v oblasti kultúry 

1. Analyzovať a 
identifikovať miestny 

potencionál pre 
zvýšenie 

zamestnanosti v 
oblasti umenia a 

kultúry 

1.1. Identifikovať a rozvíjať talenty 
v oblasti tradičných remesiel 

Zabudnuté remeslá 

1.2. Identifikovať a rozvíjať talenty 
v oblasti výtvarného umenia 

Výtvarná súťaž: Staň sa 
ilustrátorom, Salon, II. 

Výtvarne leto údolia Bodvy, 
Zrkadlo umenia, Kalvaria 

 

1.3. Identifikovať a rozvíjať talenty 
v oblasti tradičnej ľudovej kultúry 

Krojový ples, Putovný festival 
Údolia Bodvy a Rudohoria, 

Hudobný tábor 

1.4. Identifikovať a rozvíjať talenty 
v oblasti menšinových žánrov a 

etník 

Folklórny festival FS Ilosvai, 
Detský tábor Ilosvai, 
Čerehátsky mládežnícky 

festival, Moldavské slávnosti 
piesní a tancov, Ochotnícke 

divadlo Vyšný Medzev 
Strategický cieľ 5: Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v 

regióne KSK 
1. Identifikovať spoločné 

záujmy a platformy 
spolupráce 

1.1. Spracovať a prijať akčný 
plán spolupráce 

Návrh akčného plánu 
spolupráce s kultúrnymi 

aktérmi v regióne 
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1. Plnenie úloh vyplývajúcich zo strategických cieľov KSK: 

2.1.1. Formou zážitkových prednášok vykonávame popularizáciu astronómie a príbuzných 
vedných odborov so zameraním na študentov základných a stredných škôl v regióne. 
2.1.2. Do školského vzdelávacieho programu sme zapracovali tanečné tvorivé dielne pre 
deti, ktoré sa niesli v duchu tradičnej ľudovej kultúry. 
2.1.3. Organizovaním školení sme zapájali aj pedagógov ako aj vedúcich súborov 
a záujemcov o folklór s cieľom priameho a bližšieho oboznámenia sa s tradičnou ľudovou 
kultúrou a folklórom ako takým.  
2.1.4. Spolupracovali  sme so Základnými školami v našom mikro - regióne, kde sme pre 
deti usporiadali tvorivé dielne v duchu tradičnej ľudovej kultúry a tým sme prispeli aj k 
zvýšeniu počtu podujatí na školách. V tejto činnosti by sme chceli naďalej pokračovať 
a tradičnú ľudovú kultúru aj takýmto spôsobom v niesť do školského vzdelávania. 
2.1.5. V spolupráci s inými organizáciami sme usporiadali súťaž a výchovný koncert, do 
ktorých sme zapojili študentov stredných škôl a tým pádom sme ich umeleckú tvorbu 
prezentovali pre iné školy ako aj pre verejnosť. 
3.1.1. Formou výstav a tvorivých dielní sme zviditeľnili a rozvíjali zručnosti remeselníkov 
a talentov v oblasti tradičných ľudových remesiel. 
3.1.2. Výtvarnými súťažami a výstavami sme poskytli talentovaným výtvarníkom priestor 
pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu vlastnej tvorby. 
3.1.3. Našimi aktivitami sme identifikovali talenty v oblasti tradičnej ľudovej kultúry 
v rôznych podobách. Ich činnosť a ďalšie rozvíjanie zabezpečujeme  podujatiami, ktoré 
organizujeme v zmysle zachovania a šírenia tradičnej ľudovej kultúry v  našom regióne. 
3.1.4. V spolupráci s viacerými organizáciami sme podporovali a rozvíjali talenty v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry menšinových skupín v našom regióne. Touto cestou chceme aj 
naďalej rozvíjať kultúrny život menšinových skupín v našom regióne a to formou táborov 
a festivalov.  

 

2. Ciele a plány Kultúrneho centra v rámci strategických dokumentov 

� dbať na zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií  
� podporovať organizovanie  podujatí v oblasti folklóru a tradičnej ľudovej kultúry  
� poskytnúť poradenskú a metodickú službu organizátorom kultúrnych podujatí  
� oživiť  zabudnuté  remeslá a prezentovať aktívnych remeselníkov  
� zriaďovať v obciach domy ľudových remesiel, alebo dom tradícií za účelom 

prezentácie tradičného   života na dedine  
� činnosť  orientovať na prácu s mládežou,  oboznamovať  ich s vlastnou kultúrou a 

vypestovať  v mladej generácií estetické cítenie  
� v obciach a na dedinách organizovať tvorivé dielne, do ktorých treba zapájať nie len 

mládež, ale aj staršiu generáciu, aby sa tradičná ľudová kultúra zachovala 
prirodzeným spôsobom    

� podchytiť a rozvíjať talenty v oblasti amatérskeho maliarstva  
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� podporiť  tvorbu amatérskych maliarov a prezentovať ju prostredníctvom výstav doma 
aj v zahraničí  

� spolupracovať  s divadelnými súbormi na Základných školách, Základných 
umeleckých školách a Centrách voľného času.  

� vyzdvihnúť úroveň existujúcich divadelných súborov, podporiť ich činnosť, poprípade 
oživiť už zaniknuté ochotnícke divadlá  

� podporovať výmenu kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce 

 

2.1. Na pracovisku Hvezdáreň  so sídlom v Medzeve 

� organizovať prednášky a besedy pre všetky typy škôl, spojené s pozorovaním dennej a 
nočnej oblohy ďalekohľadmi v kupole hvezdárne alebo prenosnými ďalekohľadmi 

� pozorovanie pre verejnosť v rámci dni obci a dni otvorených dverí 
� v oblasti astronómie propagovať medzi širokou verejnosťou poznatky z astronómie a 

ostatných príbuzných vied 
� organizovať regionálne kolá vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ a výtvarnej 

súťaže „Vesmír očami detí“ v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou 
v Hurbanove. Spolupracovať na príprave a organizačnom zabezpečení krajského kola 
súťaže „Čo vieš o hviezdach“. 

� Počas celého roka sledovať prírodné javy, robiť fotografie a prezentovať na našej 
stránke: www.kcubar.sk. 

� Počas celého roka spolupracovať s hvezdárňami na Slovensku a spolupodieľať sa na 
spopularizovaní astronómie širokej laickej verejnosti. Pri návštevách Hvezdárne robiť 
prezentácie aj pre zahraničných návštevníkov. 
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C. Vyhodnotenie plnenie úloh na úseku hospodárenia 
a prevádzky 
ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA KULTÚRNEHO CENTRA 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 
RIADITE Ľ 

 

 
01. 08.02 Eva Schusterová, Moldava nad Bodvou 
Referent ekonómie 
Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, Samostatné 
zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy. 

  
10.09.01., 10.09.02., 10.08.02., 04. Tomáš Čabala, Medzev,  
Referent astronómie (½ úväzok) 
Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných 
odborných astronomických pozorovaní. Samostatné organizovanie 
návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadení. 

 
10.09.02. Andrea Lajošová, materská dovolenka 
Referent záujmového vzdelávania a práce 
s menšinovými skupinami obyvateľstva  
Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo 
vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných 
činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach dosahom na 
región. 

 
10.08.09. Eva Horváth, Moldava nad Bodvou 
Referent TĽK  
Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a 
výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia 
kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou 
realizačných projektov. 

 
10.07.02.  Katarína Bartóková, Moldava nad Bodvou 
Referent TĽK, amatérskeho výtvarníctva a hudby 
Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo 
vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v 
kultúrnych zariadeniach... 

 
10.09.02., 10. Mgr. Yvett Fecsó, Moldava nad Bodvou,  
Referent kultúrno vzdelávacej a záujmovo umeleckej 
činnosti (½ úväzok) 
Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, 
organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav. 

 
07.09.04. neobsadené 
Referent Informatik (½ úväzok) 
Zabezpečovanie úloh informatiky v celom systéme miestnej kultúry. 

 
10.08.02., 10.07.02.  Bc. Oľga Ballaschová, Medzev 
Referent astronómie a amatérskej tvorby  
Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav 
alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí. 
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1. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 
             

Hospodárenie organizácie v roku 2013 
 

     Kultúrnemu centru Údolia Bodvy a Rudohoria bol schválený rozpočet bežných 
výdavkov zastupiteľstvom KSK v súlade s uznesením č. 345/2011  vo výške 74 224,00 
€. Rozpočtovým opatrením č. B1 nám bol navýšený rozpočet o výdavky súvisiace 
s realizáciou ťažiskových podujatí o 10 720,00 €. Upravený rozpočet bežných výdavkov 
na rok 2012 je 89 467,00 €. 

 
 
 
Príjmy bežného rozpočtu v € 
 

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2013 

41-001 BTna prevádzku z VÚC 72.664,00 73.878,00 73.878,00 

41-001 BT Na činnosť z VÚC 8.955,00 9.420,00 9.420,00 

41-001 EHMK  20.300,00 20 300,00 

41-002 EHMK  1.200,00 1.200,00 

111-
005 

Zo štátneho rozpočtu – 
Ministerstvo kultúry KP 

 2.508,00 2.508,00 

111-
005 

Zo ŠR – MK SR projekty  5.500.00 5.500,00 

111-
004 

Zo ŠR - úrad vlády projekty  9 900,00 9 900,00 

35 Účelovo viaz. dar  476,35 476,35 

46 Za predaj služieb 5 500,00 5 500,00 5.509,53 

46 Z  účtov finančného hospod. 0,00 0,00 1,03 

46 Z dobropisov 0,00 0,00 432,39 

Spolu  87 119,00 128.682,35 129.125,30 
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Výdavky bežného rozpočtu v € 
 

Program Zdroj Názov výdavku Schválen
ý 

rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2013 

0040100 41-001 Bežné výdavky 72.664,00 73.878,00 73.264,04 

0040200 41-001 Bežné výdavky 8.955,00 9.420,00 9.420,00 

0040700 41-001 Bežné výdavky  20.300,00 20.300,00 

0040200 111-004 Bežné výdavky  9.900,00 9.900,00 

0040700 41-002 Bežné výdavky  1.200,00 1.200,00 

0040100 111-005 Bežné výdavky KP  2.508,00  

0040100 46 Bežné výdavky 5.500,00 5.500,00  

0040200 111-005 Granty  5.500,00  
0040200 35 Dar.fin.prostr.úč. zo 

zahr. 
 476,35  

 46-453     

 46 Z účtov. fin. 
hospodárenia 

   

Spolu   87.119,00 128.682,35 128 068,39 

 
 
Nevyčerpané prostriedky 
- vlastné prijmi 613,96 € 

 

1.1. Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti 

 Skutočnosť 
v € 

Skutočnosť v € 
Pred.obdobie. 

tržby z predaja služieb 5 509,53 13777,10 

výnosy z bežných transferov (691) 
109 684,04 89 460,74 

výnosy z kapitálových  transferov (692) 29 652,45 36820,02 

výnosy z BT zo štát. rozpočtu a od iných subj. VS 17 908,00 18 171,00 

zúčt. ostatných rezerv zPČ -nev. dovolenka (653) 2 065,93 1672,20 

ostatné výnosy –úroky 1,22 2,43 

Výnosy samspr. z bež. transf. od ES 476,35  

Výnosy celkom : 165 297,52 159 903,49 
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1.2. Hodnotenie nákladov na činnosť 
  

 Skutočnos
ť v € 

Skutočnosť v € 
pred.obdobie. 

Spotrebované nákupy (50) 15 793,59 12 891,25 
spotreba materiálu (501) 8986,09 9 300,89 
spotreba energie 502 6807,50 3 590,36 
Služby (51) 46300,93 34.314,41 
oprava a údržba (511) 1664,99 1.321,82 
cestovné tuzemské , zahraničné(512) 775,62 1 474,47 
ostatné služby (518) 43860,32 31.518,12 
Krytie služieb z bežného transferu je v plnej výške   
Osobné náklady (52) 65274,33 77.006,67 

mzdy (521) 46319,52 55.750,18 
z toho :dohody o vykonaní práce  5 014,00 
sociálne poistenie (524) 15741,18 17.874,38 
ostatné soc. poistenie (525) 597,74 582,76 
sociálne náklady (527) 2615,89 2.799,35 
Prídel do SF bol vo výške  568,55 
Priemerná mzda v organizácii  601 
Ostatné dane a poplatky (53) 97,09 155,19 
ostatné dane a poplatky 97,09 155,19 
Ostatné náklady na prev. činnosť (54) 0,00 0,00 
Odpisy, rezervy a opr. pol. 31069,54 38.885,95 
Odpisy (551) 29652,45 36.820,02 
Rezervy a oprav. položky z prev. činnosti 1417,09 2.065,93 
Tvorba rezerv z prev. Činnosti 1417,09 2.065,93 
Ostatné finančné náklady (568) 56,55 42,65 
bankové poplatky 56,55 42,65 

Náklady odvodu príjmov (588) 5942,95 0,00 
Splatná daň z príjmov (591) 0,19 0,41 

Náklady celkom (účt. Sk. 50-58) : 164534,98 163.296,12 
 

 Skutočnosť v € Skutočnosť v € 
pred.obdobie 

Celková hodnota majetku organizácií z toho : 737 762,78 737 762,78 
pozemky (031) 2 212,04 2 212,04 
stavby (021) 574 565,17 574 565,17 
dopravné prostriedky (023) 13 939,19 13 939,19 
hmotný dlhodobý majetok ÚS 022 145 356,93 145 356,93 
drobný hmotný majetok (028) 1 689,45 1 689,45 
drobný hmotný majetok (771) 29 560,10 27 310,10 
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Zúčtovanie ostatných  rezerv – nevyčerpaná dovolenka z roku 2013 
 
Tvorba rezerv na nevyč. dovolenky- mzdy                                              1.054,84 €  
Tvorba rezerv na ND – odvody 362,25 € 
  

Spolu 1.417,09 € 
 
 
Zostatky finančných účtov k 31. 12. 2013 
 
Bežný účet 0,00 € 
Účet sociálneho fondu 825,76 € 
pokladničná hotovosť 0,00 € 
ceniny 54,00 €     
Depozit 5 581,39 € 

Spolu 6 461,15 €  
 
 
Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu k 31. 12. 2013   
 
Počiatočný stav k 01.01.2012 626,31 € 
Prírastky SF – povinný prídel 1,25 % 486,41 € 
Úbytky SF    - čerpanie na stravovanie 333,99 €  
______________________________________________________________ 
Zostatok SF k 31.12.2012 778,73 €  
 
Hospodársky výsledok v  roku 2013 bol zisk vo výške 762,35 €  
 
                      

V roku 2013 boli vykonané 4  vnútropodnikové kontroly na pokladničnú hotovosť. 
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná k 31.12.2013 
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1.3. Získané prostriedky z iných zdrojov 

 
V roku 2013 získalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad 

Bodvou účelové prostriedky na finančné krytie nákladov na kultúrne aktivity z 
nasledovných zdrojov : 
Projekty r. 2013 celkom : MK  ÚV EHMK-TI  TD 
Trad. Hud. hodina TD účel dar      476,35 
Mladí prieskumníci  700,00   
Cantus Versus 500,00      
Hudobný tábor   1.000,00    
Vínko naše východniarske   3.000,00  
Lucie pre šťastie   1.100,00  
Maratónsky vláčik   1.200,00  
Salón  500,00      
Prez.  a prop. TI   2.000,00  
Historický vláčik (41-002)   1.200,00  
Moldavské dni a večera Kráľov     10.000,00  
Kompetencie v detskom folklóre 500,00      
Metodika folklóru 500,00     
Stretnutie betl. pastierov 1.500,00     
Zabudnuté remeslá 2.000,00     
II. Výtvarné leto Údolia Bodvy   2.000,00    
Stredoveký festival pre skvelú náladu   1.200,00   
Detské ľudové hry   1.500,00   
LITFEST   1.000,00   
Putovný festival Údolia Bodvy a 
Rudohoria 2.000,00   
V. festival folklor. súboru Ilosvai    3000,00  
Zrkadlo umenia   500,00   
Kultúrne poukazy 2.508,00     

Spolu: 8.008,00 9.900,00 21.500,00 476,35 

Projekty celkom:    39.884,35 

                  Účelové prostriedky boli čerpané a vyúčtované podľa presných pokynov 
poskytovateľom týchto prostriedkov. Na jednotlivých podujatiach z účelových prostriedkov  
sa podieľala naša organizácia predovšetkým na režijných nákladoch, ale aj ďalších : cestovné, 
stravné, ubytovanie, materiálové náklady, za služby na kultúrne aktivity, ostatné osobné 
výdavky. 
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2. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti 

 
V roku 2013 nebola prevedená pre nedostatok finančných prostriedkov žiadna rekonštrukcia 
na objekte budovy Hvezdárne v Medzeve. Veľmi potrebne by bolo vymeniť strešné okná, 
ktoré netesnia, tým je veľký únik tepla a v daždivom počasí zateká. Nevyhnutná je aj oprava 
strechy.  
 

- Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov 
Pre nedostatok finančných prostriedkov sa nerealizovali požadované investičné akcie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Moldave nad Bodvou 24.02.2014  
 
  

MA Michal Kupec 
Riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. PRÍLOHY 
 

I.  Tabuľkové prehľady kultúrno-spoločenských aktivít  
II.  Prehľady podľa jednotlivých obsahových zameraní činností 

III.  Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 
• Súvaha Úč  ROPO SFOV 1 01 
• Výkaz ziskov a strát Úč  ROPO SFO V2-01 
• Prehľad o príjmoch a výdajoch 

IV.  Kópia štatistického výkazu KULT- nezasielame, sprístupnená bude 28.2.2014 
V. Fotografická príloha aktivít 

 
______________________ 
Samostatná CD príloha 


